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EM PORTUGAL:

Os Portugueses e as Redes Sociais 2017 in Marktest Consulting

De acordo com o estudo Os Portugueses e as 
Redes Sociais 2017, da Marktest Consulting:

• O Facebook é a rede com maior penetração 
em Portugal, com 95.5% de referências;

• A que se segue o Instagram (50.2%);
• O WhatsApp (48.1%);
• O Youtube (45.9%); 
• O Google+ (35.4%); 
• E o LinkedIn (30.8%).

O Instagram foi a rede que teve 
um maior aumento face ao ano 
anterior.

Entre os jovens dos 15 aos 24 
anos, a rede atinge mesmo os 
80% de penetração.
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EM PORTUGAL: SABIA QUE entre os utilizadores de redes sociais…

➢ o Instagram é a rede que mais cresceu para 
seguir empresas/marcas nas redes sociais e a 
que mais subiu nas referências a compras nas 
redes sociais?

➢ o smartphone mantém-se como o equipamento 
mais utilizado para aceder a sites de redes 
sociais?

➢ estar a par das novidades foi a segunda razão 
mais mencionada (22.2%) para seguir marcas?

➢ 60% também vê TV quando acede às redes 
sociais?

➢ 76% refere que publica fotos ou imagens nas 
redes sociais?

Os Portugueses e as Redes Sociais 2017 in Marktest Consulting
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TENDÊNCIAS 
DE 

CONSUMO
2019

1. Instagram
vai consolidar 
liderança.
Apogeu das 
Instastories

2. Facebook
continua a 
ser a rede 
mais utilizada 
no mundo

3. Youtube
continua a ser a 
referência no 
conteúdo vídeo

4. Twitter é 
encarado como 
uma plataforma 
para gerir apoio 
ao cliente

5. O sorteio 
de produtos e 
conteúdos de 
valor
acrescentado

6. Instastories
potencia o mkt
em tempo real –
aprox. 
seguidores

7. O ano de 
2019 será o ano 
dos 
microinfluenciad
ores

8. Chatbotes
fundamentais 
para 
automatização 
de processos 9. Os eGames

e os eSports
serão os 
grandes 
protagonistas

10. Conteúdos: 
Cobranding, 
efemérides e a 
responsabilidad
e social

in Marketeer, janeiro 2019
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ASSEMBLEIA DA 
REPÚBLICA
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LINHAS ORIENTADORAS:

Resolução da AR de julho de 2017 sobre o 
Regime do Canal Parlamento, do site e da 
presença institucional nas redes sociais:

1. A AR tem de estar presente nas redes sociais;
2. A presença nas redes tem por principal finalidade a divulgação de 
informação relacionada com a atividade da AR;
3. A divulgação deve privilegiar a informação sobre a atividade parlamentar: 
debates em plenário, informação institucional e de índole pedagógica sobre 
o funcionamento, a história e o património parlamentares.
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OBJETIVOS E CRITÉRIOS 

DAS PUBLICAÇÕES:

a) A utilização das redes sociais tem uma finalidade informativa, tendo como destinatário o público em geral;
b) Divulgação das emissões de reuniões plenárias, de reuniões das comissões parlamentares, de outros eventos 

relevantes organizados pela AR;
c) Divulgação de vídeos produzidos pelo Gabinete de Comunicação (teasers, spots, excertos ou reportagens);
d) Publicações (v.g. posts, tweets) podem conter hiperligações para documentos oficiais de apoio (site)
e) Divulgação de conteúdos pedagógicos sobre o funcionamento, história e o património parlamentares;
f) As publicações devem ser sintéticas, claras, objetivas e equidistantes - TOM;
g) Os comentários das publicações estão sujeitos a moderação por parte dos serviços da AR;
h) As publicações são efetuadas pelo Gabinete de Comunicação, de acordo com as diretrizes aprovadas pelo 

Conselho de Direção.
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PARLAMENTOS NAS 
REDES SOCIAIS (UIP)

• 74% dos Parlamentos focam os seus conteúdos na informação / divulgação;

• 64% dos Parlamentos divulga conteúdos com o intuito de explicar / educar os cidadãos;

• 26% dos Parlamentos incluem os cidadãos na sua comunicação nas redes sociais;

• 13% dos Parlamentos utiliza as redes sociais para melhorar políticas e legislação;

• 41% dos Parlamentos usa as redes sociais para comunicar com o público mais jovem. 
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PRESENÇA DA AR NAS 

REDES SOCIAIS:

PARLAMENTO CULTURAL
https://www.facebook.com/ParlamentoCultural/

CANAL PARLAMENTO
https://www.facebook.com/canalparlamento/

PARLAMENTO DOS JOVENS
https://www.facebook.com/jovens.parlamento/

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
https://www.youtube.com/channel/UCRUqdJF
oVMkuggVQcFSAsPg?view_as=subscriber

CANAL PARLAMENTO
https://www.youtube.com/channel/UCmlT0qh
6pKr5b8gQ6LUO35A

PARLAMENTO DOS JOVENS
@parlamentodosjovens



REDES SOCIAIS
FACEBOOK PARLAMENTO CULTURAL:

POSTS:
2 posts por semana

Nº SEGUIDORES:
4424

ALCANCE:
(+/-) 2000

“GOSTOS”:
(+/-) 7

“COMENTÁRIOS”:
(+/-) 2

PARTILHAS:
(+/-) 50

VISUALIZAÇÕES:
(+/-) 200

• Os vídeos são o conteúdo mais visto, mais partilhado e mais 
comentado desta página;

• Não existem muitos comentários aos nossos posts;
• O conteúdo mais visto foi o vídeo “DE MOSTEIRO A PARLAMENTO | 

ESPAÇOS COM HISTÓRIA“ – 8 500 mil visualizações.
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FACEBOOK CANAL PARLAMENTO:

POSTS:
30 posts por semana

Nº SEGUIDORES:
4011

ALCANCE:
(+/-) 3000

“GOSTOS”:
(+/-) 5

“COMENTÁRIOS”:
(+/-) 2

PARTILHAS:
(+/-) 5

VISUALIZAÇÕES DIRETOS:
(+/-) 350 

• As reportagens e eventos especiais são o conteúdo mais visto, mais 
partilhado e mais comentado desta página;

• Não existem muitos comentários aos vídeos (questões técnicas);
• O top 5 de conteúdo mais visto foi: “Homenagem a João Semedo” (3 800 

mil); “Prémio Direitos Humanos” (2 300 mil); “Debate sobre o Estado da 
Nação” (2 100 mil); “5 de Outubro: 108 Anos da Implantação da República” (2 
000 mil); Reportagem “Janeiras” (1 800 mil).
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FACEBOOK PARLAMENTO DOS JOVENS:

POSTS:
2 posts por semana

Nº SEGUIDORES:
4859

ALCANCE:
(+/-) 3000

“GOSTOS”:
(+/-) 20

“COMENTÁRIOS”:
(+/-) 2

PARTILHAS:
(+/-) 5

VISUALIZAÇÕES:
(+/-) 400

• Os vídeos são o conteúdo mais visto, mais partilhado e mais comentado desta 
página;

• Não existem muitos comentários aos posts;
• Os conteúdos mais vistos foram: "O Ano Passado Foi Assim" (3 600 mil); "A 

tua Escola já está inscrita" (2 300 mil); Infografia "Parlamento dos Jovens 
2017/2018" (1 900 mil); Infografia "Comissão Eleitoral Escolar" (1 700 mil).
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OUTRAS REDES SOCIAIS:

SEGUIDORES: 1 833
PUBLICAÇÕES: 355
Conteúdo das publicações sobre:
• Sessões (vídeos e fotos);
• Teasers;
• Call to action;
• Resultados.

SUBSCRITORES: 8
VISUALIZAÇÕES: 4
• Colocação de vídeos que já 

foram disponibilizados no 
Facebook;

• Pouca divulgação da página;
• Serve quase para arquivo e 

para criação de links para os 
posts no site oficial da AR.

SUBSCRITORES: 110
VISUALIZAÇÕES: 100
• Colocação de vídeos na 

plataforma para disseminação de 
conteúdos sobre a atividade 
parlamentar;

• Modo: “Transmissão em Direto” –
Duplicado do Facebook;

• Último vídeo data de 18/11/2016.
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CONTEÚDOS
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ESTRATÉGIA DE CONTEÚDOS:

OBJECTIVOS
• Informar;
• Educar;
• Chegar a cada vez mais cidadãos.

CONTEÚDOS
“Cápsula do Tempo”; 
“Em foco”; 
“Espaços com História”; 
“Há Peças do Palácio”; 
“Ordem do Dia”;
“Parlamentês”; 
“Peço a Palavra“;
Outros Vídeos: 
"Balanço da Atividade Parlamentar“; 
"Especial Eleições 2019“.

Mensalmente, libertamos para uma base de dados de mais de 
24 mil pessoas, a nossa newsletter oficial. 
Chama-se “ComunicAR”.

CALENDARIZAÇÃO
- Definição de todos os 
conteúdos a produzir.

AVALIAÇÃO
- Medição dos resultados 
obtidos tendo em conta 
os nossos objetivos.
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DESAFIOS: ➢ Em que redes sociais devemos estar 
presentes?

➢ Faz sentido ter uma página única do 
Parlamento para cada plataforma digital?

➢ Que conteúdos devemos continuar a 
produzir?

➢ Que novos conteúdos devemos oferecer à 
nossa audiência?

➢ Devemos produzir conteúdos que apelem à 
participação dos cidadãos?

➢ A participação tem reflexos?
➢ Como lidar com a participação dos 

cidadãos?
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O QUE DEVEMOS FAZER
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Marta Neves de Sousa
Assessora Parlamentar

marta.neves@ar.parlamento.pt
213919664

Gabinete de Comunicação
Assembleia da  República

OBRIGADA!

mailto:Marta.neves@ar.parlamento.pt

